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BAB II 

 

LANDASAN TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul 

Penelitian 

Sampel Variabel Hasil Penelitian 

Andueriganta 

Fadhlihi 

(2015) 

Pengaruh 

Pendapatan 

Asli 

Daerah, Dana 

Perimbangan, 

dan 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Terhadap 

Belanja Daerah 

Pada 

Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten/Kot

a di 

Provinsi 

Lampung 

APBD dan 

Laporan 

Realisasi 

APBD 

untuk tahun 

2009-2013 

dan 

Data PDRB 

Kabupaten/

Kota 

(11 Daerah 

Kab/Kota) 

X1: PAD 

X2: Dana 

Perimbangan 

X3: 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Y: Belanja 

Daerah 

PAD dan dana 

perimbangan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

belanja modal, 

sedangkan 

pertumbuhan 

ekonomi tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

belanja daerah. 

Gilang 

Nurachman 

(2015) 

Pengaruh 

Pertumbuhan 

Ekonomi dan 

Sisa 

Lebih 

Pembiayaan 

Anggaran 

(SiLPA) 

terhadap 

Belanja 

26 daerah 

kab/kota 

di Provinsi 

Jawa 

Barat 

X1: 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

X2: SiLPA 

Y: Belanja 

Modal 

Pertumbuhan 

ekonomi dan SiLPA 

berpengarih secara 

signifikan terhadap 

belanja modal (secara 

parsial). Secara 

simultan bersama 

sama variabel 

berpengaruh 
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Modal signifikan terhadap 

belanja modal. 

 I Putu Ngurah 

Panji Kartika 

Jaya, 

A.A.N.B. 

Dwirandra 

(2014) 

Pengaruh 

Pendapatan 

Asli 

Daerah pada 

Belanja 

Modal dengan 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

sebagai 

Variabel 

Pemoderasi 

Laporan 

Realisasi 

APBD dan 

Pertumbuha

n 

Ekonomi 

(PDRB) 

Kab/Kota 

Provinsi 

Bali tahun 

anggaran 

2006- 

2011 

X1: PAD 

X2: 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Y: Belanja 

Modal 

PAD berpengaruh 

positif terhadap 

belanja modal, 

pertumbuhan 

ekonomi tidak 

berpengaruh terhadap 

belanja modal, dan 

pertumbuhan 

ekonomi berpengaruh 

signifikan dan 

mampu memoderasi 

hubungan keduanya. 

Muhammad 

Edwin Kadafi 

(2013) 

Pengaruh 

Pendapatan 

Asli 

Daerah dan 

Dana 

Perimbangan 

terhadap 

Belanja 

Modal (Studi 

Kasus 

pada 

Pemerintah 

Kota Bandung) 

Laporan 

Realisasi 

APBD Kota 

Bandung 

untuk 

Tahun 2005-

2010 

X1: PAD 

X2: Dana 

Perimbangan 

Y: Belanja 

Modal 

PAD dan dana 

perimbangan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

belanja modal. 

Kusnandar 

dan Dodik 

Siswantoro 

(2012) 

Pengaruh Dana 

Alokasi 

Umum, 

Pendapatan 

Asli 

Daerah, Sisa 

Lebih 

Pembiayaan 

Anggaran dan 

Luas 

Wilayah 

Terhadap 

Belanja Modal 

LHP-BPK, 

APBD 

2011 

X1: DAU 

X2: PAD 

X3: SiLPA 

X4: Luas 

Wilayah 

Y: Belanja 

Modal 

Secara parsial DAU 

tidak berpengaruh 

terhadap alokasi 

belanja modal 

sedangkan PAD, 

SiLPA dan Luas 

Wilayah 

berpengaruh. 
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B. Tinjauan Pustaka 

 

1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Dalam teori keagenan Jensen dan Meckling (1976), menyatakan hubungan 

keagenan merupakan sebuah kontrak dimana satu atau lebih (prinsipal) melimpahkan 

wewenang kepada orang lain (agen) untuk kepentingan mereka. Kaitan agency theory 

dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara Pemerintah Pusat dengan 

Pemerintah Daerah dalam penyaluran dana perimbangan dan juga hubungan antara 

masyarakat yang diproksikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (prinsipal) 

dengan Pemerintah Daerah (agen). 

Hubungan keagenan merupakan konsep yang universal dan di dalamnya selalu 

terjadi masalah keagenan (Ross, 1973). Dalam penganggaran publik, masalah 

keagenan terjadi secara langsung dan tidak langsung (Abdullah, 2012). Halim & 

Abdullah (2006) menjelaskan hubungan keagenan dalam konteks penganggaran daerah 

di Indonesia seperti berikut: Sebelum penyusunan APBD dilaksanakan, terlebih dahulu 

dibuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang arah dan kebijakan umum 

anggaran dan prioritas anggaran, yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan 

APBD. Tim anggaran pemerintah daerah atau eksekutif membuat rancangan APBD 

sesuai dengan kebijakan dan prioritas anggaran tersebut, yang kemudian diserahkan 

kepada legislatif (memiliki tim anggaran sendiri) untuk dipelajari dan dibahas bersama-

sama sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah (Perda). 
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Dalam kenyataannya, wewenang yang diberikan prinsipal kepada agen sering 

mendatangkan masalah karena tujuan prinsipal berbenturan dengan tujuan pribadi 

agen. Dengan kewenangan yang dimiliki, manajemen bisa bertindak dengan hanya 

menguntungkan dirinya sendiri dan mengorbankan kepentingan prinsipal. Hal ini 

terjadi karena adanya perbedaan informasi yang dimiliki oleh keduanya, sehingga 

menimbulkan adanya asimetri informasi (asymmetric information). Dalam hal ini 

prinsipal seharusnya memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mengukur tingkat 

hasil yang diperoleh dari usaha agen, namun ternyata informasi tentang ukuran 

keberhasilan yang diperoleh oleh prinsipal tidak seluruhnya disajikan oleh agen. 

Akibatnya informasi yang diperoleh prinsipal kurang lengkap sehingga tetap tidak 

dapat menjelaskan kinerja agen yang sesungguhnya dalam mengelola kekayaan 

prinsipal yang telah dipercayakan kepada agen. 

Mursalim (2005) dalam Bangun (2009) menyatakan bahwa informasi yang 

lebih banyak dimiliki oleh agen dapat memicu untuk melakukan tindakan-tindakan 

sesuai dengan keinginan dan kepentingan untuk memaksimalkan kebutuhannya. 

Sedangkan bagi prinsipal akan sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan yang 

dilakukan oleh manajemen karena hanya memiliki sedikit informasi yang ada. 
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2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan 

keuangan daerah menyatakan bahwa: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah 

yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan 

dengan Peraturan daerah. 

Menurut Halim (2014) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: rencana 

kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci, adanya sumber penerimaan yang 

merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubung dengan aktifitas-

aktifitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal 

pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan, jenis kegiatan dan proyek yang 

dituangkan dalam bentuk angka, dan periode anggaran, biasanya satu tahun. 

Dari kutipan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 29 Tahun 2002 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran 

yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi 

biaya atau output yang ditetapkan. 
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3. Struktur APBD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Bentuk dan Susunan APBD Berdasarkan Kepmendagri No 29 Tahun 

2002 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

pedoman pengelolaan keuangan daerah, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja 

daerah (APBD) merupakan satu kesatuan yang terdiri atas tiga bagian, yaitu 

pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayan daerah. 

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) 

dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain 

APBD 

Belanja Pendapatan Pembiayaan 

PAD Penerimaan 
Belanja 

Aparatur 

Daearah 

Belanja 

Pelayanan 

Publik 

Dana 

Perimbangan 

- -Belanja 

Adm. Umum 

-Belanja 

Operasi dan 

Pemeliharaan 

- -Belanja 

Modal/Pembi

ayaan 

-  

-Belanja 

Adm. Umum -

-Belanja 

Operasi dan 

Pemeliharaan-

Belanja 

Modal 

 

Pengeluaran 

Pendapatan 

Lain-Lain yg 

Sah 

Belanja Bagi Hasil dan 

Bantuan Keuangan 

Belanja Tidak 

Terduga 
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pendapatan daerah yang sah. Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja 

tidak langsung dan belanja langsung. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan 

pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa 

lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana 

cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman 

daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. 

Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal 

(investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman 

daerah. 

 

4. Fungsi APBD 

 

Dalam artikel yang termuat pada 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Daerah) pada 

dasarnya fungsi APBD sama dengan fungsi APBN. Fungsi tersebut meliputi: 

a. Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk 

merealisasi pendapatan, dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa 

dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk 

dilaksanakan. 

b. Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi 

manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Daerah
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c. Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi 

pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan 

pemerintah daerah. 

d. Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan 

untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan 

pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi, dan efektifitas 

perekonomian daerah. 

e. Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam 

penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan, dan kepatutan. 

f. Fungsi stabilitasi memliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk 

memelihara, dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian 

daerah 

5. Pendapatan Asli Daerah 

 

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah, 

selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut 

berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut 

Halim (2004) Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah 

yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan 

menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan 

milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain 

Pendapatan Asli Daerah yang sah. 
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Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

merupakan pendapatan yang diperoleh dari penerimaan daerah yang berasal dari 

sumber ekonomi asli daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 

peraturan-peraturan. Adapun kelompok Pendapatan Asli Daerah yang dipisahkan 

menjadi empat jenis pendapatan, diantaranya: 

a. Pajak Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran yang dilakukan 

oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan 

dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pajak 

tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Jenis-jenis 

pajak daerah adalah: 

1) Pajak hotel 

2) Pajak Restoran dan Rumah Makan 

3) Pajak hiburan 

4) Pajak Reklame 

5) Pajak Penerangan Jalan 

6) Pajak Bahan Galian Golongan C 

7) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Pemukiman 
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b. Retribusi Daerah 

Sumber pendapatan lain yang dapat dikategorikan dalam pendapatan asli 

daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU No. 

28 Tahun 2009). 

Retribusi daerah dapat dibagi dalam beberapa kelompok yakni retribusi jasa 

umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan. Yang mana dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1) Retribusi Jasa Umum 

2) Retribusi Jasa Usaha 

3) Retribusi Perizinan Tertentu 

Daerah yang mempunyai sarana dan prasarana yang memadai dapat menarik 

investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut, sehingga akan menambah 

PAD. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pengalokasian anggaran belanja modal (Darwanto dan Yulia Yustikasi, 2007). 

Berdasarkan bukti empiris tersebut, peningkatan PAD dapat mempengaruhi 

pemerintah dalam pengalokasian anggaran belanja modal. Selain itu, temuan tersebut 

mengidikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor dalam pengalokasian 

anggaran belanja modal. 
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Dana-dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut merupakan 

salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai 

belanja rutin serta biaya pembangunan daerah. Dan juga merupakan alat untuk 

memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan 

pembangunan daerah. Serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi 

pemakai jasa tersebut. Tentu dalam hal ini tidak terlepas dari adanya badan yang 

menangani atau yang diberi tugas untuk mengatur hal tersebut. 

 

c. Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan 

Tingginya campur tangan pemerintah pusat dalam pengelolaan roda pemerintah 

daerah menjadi salah satu sebab diberlakukannya otonomi daerah. Termasuk di 

dalamnya adalah pengelolaan kekayaan daerah berupa sumber daya alam, sumber daya 

manusia dan sektor industri. Dengan adanya otonomi daerah maka ini adalah 

kesempatan bagi daerah untuk mengelola kekayaan daerahnya seoptimal mungkin 

guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Undang-undang mengizinkan pemerintah 

daerah untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),  BUMD ini bersama 

sektor swasta atau Asosiasi Pengusaha Daerah diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi daerah sehingga dapat menunjang kemandirian daerah dalam 

pembangunan perekonomian daerah. 
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d. Lain-lain Pendapatan yang Sah 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah 

yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk 

dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan 

ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah 

daerah. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk 

dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi: 

1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. 

2) Jasa giro. 

3) Pendapatan bunga. 

4) Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. 

5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, 

pengadaaan barang ataupun jasa oleh pemerintah. 

 

6. Dana Perimbangan 

 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, dana perimbangan merupakan dana yang 

bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang 

dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan disebut juga dana transfer atau grant 

serta disebut juga dengan intergovernmental revenue. Dana perimbangan terdiri dari 
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empat jenis, yaitu Dana Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak), Dana Bagi Hasil Sumber Daya 

Alam (DBH SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). 

Untuk memberi dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah 

telah menerbitkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber pembiayaan pemerintah 

daerah didalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah 

dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. Berkaitan 

dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut 

merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam 

APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara 

leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik 

kepada masyarakat (Abdulah dan Halim, 2003). 

 

a. Dana Alokasi Umum 

Menurut Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum (DAU) 

adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk 

pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam 

rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan keuangan merupakan 

konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari 
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pemerintah pusat ke pemerintah daerah.Pemerintah daerah dapat menggunakan dana 

perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang 

direalisasikan melalui belanja modal (Solikin 2010 dalam Ardhani 2011). 

DAU yang merupakan transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 

bersifat “block grant”, yang berarti daerah diberi keleluasaan dalam penggunaannya 

sesuai dengan prioritas dan kebutuhan dengan tujuan menyeimbangkan kemampuan 

keuangan antar daerah. DAU dialokasikan kepada setiap daerah dalam rangka 

menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

publik. 

 

b. Dana Alokasi Khusus 

Jenis dana perimbangan lainnya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). 

Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, DAK merupakan dana yang 

bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai 

kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. 

Dalam website www.depkeu.djpk.go.id kebijakan DAK bertujuan : 

1) Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan 

di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan 

sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan 

urusan daerah. 
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2) Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir 

dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/ 

terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah 

ketahanan pangan dan daerah pariwisata. 

3) Mendorong peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan 

diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang 

pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur. 

4) Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana 

dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan 

infrastruktur. 

5) Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan 

lingkungan hidup, dan mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus di 

bidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan 

cakupan dan kehandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar dalam satu 

kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus di bidang infrastruktur. 

6) Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran 

pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus di bidang 

prasarana pemerintahan. 

Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus 

ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan 

investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik 
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pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan 

DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang 

direalisasikan dalam belanja modal (Ardhani 2011). 

 

7. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

 

Dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan 

pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran yang nantinya dapat digunakan 

pada tahun berikutnya. SiLPA adalah suatu indikator yang menggambarkan efisiensi 

pengeluaran pemerintah. SiLPA sebenernya merupakan indikator efisiensi, karena 

SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi 

pembiayaan neto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari 

komponen pengeluaran pembiayaan (Balai Litbang NNT dalam Nurachman, 2015). 

 

8. Belanja Modal 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 53 

ayat (1): “Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c digunakan 

untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau 

pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas 

bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, 
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peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan asset tetap 

lainnya.” 

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja 

pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah 

aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin 

seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. 

Menurut Halim dan Kusufi (2012:107), belanja modal merupakan pengeluaran 

pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah 

aset atau kewajiban daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin 

seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja adminsitrasi umum. 

Dari ketiga kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal dilakukan 

dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap/inventaris yang 

memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah 

pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah 

masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas asset. 

Menurut SAP berikut adalah komponen biaya yang termasuk dalam belanja 

modal: 

Tabel 2.1 

Jenis Belanja Modal dan Komponen-komponennya 

Jenis Belanja Modal Komponen Biaya yang Dalam Belanja Modal 

Belanja Modal Tanah 1) Belanja Modal Pembebasan Tanah 

2) Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah 

3) Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah 
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4) Belanja Modal Pengurugan dan Pematangan 

Tanah 

5) Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah 

6) Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah 

Belanja Modal Gedung dan 

Bangunan 

1) Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan 

Bangunan 

2) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor 

Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan 

3) Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan 

Bangunan 

4) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan 

Gedung dan Bangunan 

5) Belanja Modal Perizinan Gedung dan 

Bangunan 

6) Belanja Modal Pengosongan dan 

Pembongkaran Bangunan Lama Gedung dan 

Bangunan 

7) Belanja Modal Honor Perjalanan Gedung dan 

Bangunan 

Belanja Modal Peralatan dan 

Mesin 

1) Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan 

Mesin 

2) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor 

Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin 

3) Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin 

4) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan 

Peralatan dan Mesin 

5) Belanja Modal Perizinan Peralatan dan Mesin 

6) Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan 

Mesin 

7) Belanja Modal Honor Perjalanan Peralatan 

dan Mesin 

Belanja Modal Jalan, Irigasi 

dan Jaringan 

1) Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan 

Jembatan 

2) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor 

Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan 

3) Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan 

Jembatan 

4) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan 

Jalan dan Jembatan 

5) Belanja Modal Perizinan jalan dan Jembatan 
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6) Belanja Modal Pengosongan dan 

Pembongkaran Bangunan Lama Jalan dan 

Jembatan 

7) Belanja Modal Honor Perjalanan Jalan dan 

Jembatan 

8) Belanja Modal bahan baku Irigasi dan 

Jaringan 

9) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor 

Pengelola Teknis Irigasi dan Jraingan 

10) Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi dan 

Jaringan 

11) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan 

Irigasi dan Jaringan 

12) Belanja Modal Perizinan Irigasi dan Jaringan 

13) Belanja Modal Pengosongan dan 

Pembongkaran Bangunan Lama Irigasi dan 

Jaringan 

14) Belanja Modal Honor Perjalanan Irigasi dan 

Jaringan 

Belanja Modal Fisik Lainnya Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran / 

biaya yang digunakan untuk pengadaan / 

penambahan / penggantian / peningkatan 

pembangunan / pembuatan serta perawatan 

terhadap fisik lainnya yang tidak dapat 

dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal 

tanah, peralatan dan mesin, gedung dan 

bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan. 

Termasuk dalam belanja ini adalah belanja 

modal kontrak sewa beli, pembelian barang-

barang kesenian, barang purbakala dan barang 

untuk museum, hewan ternak dan tanaman, 

bukubuku,  dan jurnal ilmiah. 
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C. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Perumusan Hipotesis 

 

1. Pengaruh Pendapatan Sendiri terhadap Belanja Modal 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007), Kadafi 

(2013), dan Jaya dan Dwirandra (2014) yang memperoleh hasil bahwa pendapatan asli 

daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Kewenangan 

pemerintah daerah dalam pelaksanakan kebijakannya sebagai daerah otonomi sangat 

dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut dalam menghasilkan pendapatan daerah. 

Semakin besar pendapatan asli daerah yang diterima, maka semakin besar pula 

kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam melaksanakan kebijakan otonomi. 

Paujiah (2012) dan Wandira (2013) yang mendapatkan hasil bahwa pendapatan asli 

daerah tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal. Itu terjadi disebabkan karena 

Sisa Anggaran (X4) 

Pendapatan Sendiri (X1) 

Dana Alokasi Khusus (X3) 

Belanja Modal (Y) 
Dana Alokasi Umum (X2) 
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penggunaan dana lebih banyak dialokasikan ke dalam belanja operasi dibandingkan 

dengan belanja modal. 

Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik 

dan memajukan perekonomian daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan 

publik dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan 

melalui belanja modal (Solikin, 2010). 

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, 

pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi 

masyarakat (UU 32/2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang 

berasal dari daerah sangat tegantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi 

tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan 

perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. 

Pendapatan asli daerah yang merupakan hasil penerimaan daerah yang berasal 

dari sumber ekonomi daerahnya sendiri. Bertambahnya infrastruktur dan 

pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dapat menyebabkan 

memacu peningkatan perekonomian daerah dan akan merangsang para penduduk untu 

meningkatkan pendapatannya sendiri, seiring dengan peningkatan pendapatan asli 

daerahnya. Dengan semakin besarnya pendapatan asli daerah maka akan berdampak 

meningkatkan belanja modal untuk pembangunan di masing-masing daerah. 

Berdasarkan pembahasan di atas maka hipotesis kedua: 
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H1: Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah 

daerah 

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal 

 

Untuk memberi dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah telah 

diterbitkan UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah didalam rangka perimbangan 

keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, 

dekonsentrasi, dan pembantuan. Adapun sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan 

desentralisasi terdiri atas Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman 

Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. 

Menurut Putro dan Pamudji (2011) Dana Alokasi Umum adalah salah satu 

sumber pendapatan dari pemerintah pusat yang dialokasikan sebagai bentuk 

pemerataan serta keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hasil penelitian 

Arwati dan Hadiati (2013) menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh tidak 

signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal berlawanan dengan hasil 

penelitian penelitian Dhani (2012), menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum 

berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Darwanto (2007) menyatakan bahwa 

terdapat hubungan positif dan signifikan antara DAU dengan belanja modal. Hasil 

penelitan Harianto dan Adi (2007) semakin memperkuat bukti empiris tersebut. 

Mereka menemukan bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang 
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terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer 

pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi. 

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan semakin tinggi DAU maka alokasi 

belanja modal juga meningkat. Hal ini disebabkan karena daerah yang memiliki 

pendapatan (DAU) yang besar maka alokasi untuk anggaran belanja daerah (belanja 

modal) akan meningkat. Hipotesis berikutnya adalah sebagai berikut: 

H2 : Dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal. 

 

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal 

 

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang di 

alokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana 

Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan 

khusus yang sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN yang merupakan 

urusan Daerah. Daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan 

menyediakan Dana Pendamping. 

Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus 

ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan 

investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik 

pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Dengan diarahkannya pemanfaatan 

DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang 

direalisasikan dalam belanja modal. 
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Hasil penelitian Darmayasa dan Suandi, (2014) menunjukkan bahwa Dana 

Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian 

Belanja Modal berlawanan dengan hasil penelitian Sulistyowati (2011) menunjukkan 

bahwa Dana Alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. 

H3 : Dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal. 

 

4. Pengaruh Sisa Anggaran terhadap Belanja Modal 

 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurut Permendagri Nomor 13 

tahun 2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 

satu periode anggaran selama satu periode anggaran yang nantinya dapat digunakan 

pada tahun berikutnya. Menurut Kurniawan (2010) pendanaan lainnya untuk alokasi 

belanja modal penyediaan berbagai fasilitas publik adalah penerimaan pembiayaan 

daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 

sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. 

Untuk itu, besarnya SiLPA seharusnya dipandang sebagai tambahan pembiayaan untuk 

memberikan porsi yang lebih besar kepada belanja yang lebih produktif, seperti belanja 

modal. Berdasarkan hasil dua penelitian oleh Dihastuti (2014) menjelaskan bahwa 

SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal untuk kabupaten/kota di Riau, 

sedangkan Nurachman (2015) di kabupaten/kota Jawa Barat. Penelitin tersebut 
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berlawanan dengan hasil penelitian Kumorotomo (2010) menunjukkan bahwa Sisa 

lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. 

SiLPA tahun anggaran mencakup pelampauan penerimaan total pendapatan, 

pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan total belanja, kewajiban kepada 

pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan 

lanjutan. Apabila terjadi sisa anggaran pada akhir periode maka sisa anggaran dapat 

digunakan sebagai sumber pembiayaan maupun belanja untuk tahun anggaran 

berikutnya. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis ke empat: 

H4: Sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh terhadap belanja modal 

pemerintah daerah. 

 


